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Jubilejní XX. ročník Týdne knihoven žil poctou knize, touhou 
poznávat a vzdělávat se

Marie Otavová

Ve středu 5. října 2016 ožil celý Objekt společné výuky Univerzity Hradec Králové jubilejním XX. ročníkem Týdne 

knihoven. Univerzitní knihovna UHK se do tohoto celostátního projektu, vyhlašovaného Svazem knihovníků a 

informačních pracovníků ČR, zapojila vůbec poprvé. Letošním hlavním tématem se stala podpora vzdělávání a 

jeho aktivní využití ve volném čase a v životě. Zaměření celého ročníku tak harmonizovalo s posláním Univerzity 

Hradec Králové i posláním knihoven. Slavnostní atmosféru navodilo nejen vystoupení pozounérů Historic quartet, 

ale také přítomnost vzácných hostů, kteří přišli popřát Týdnu knihoven a knižnímu veletrhu úspěšný start. 

Prorektorka pro tvůrčí činnost Mgr. Leona Stašová, Ph.D., ve svém proslovu zmínila důležitost souznění 

hodnotného obsahu s poutavou vnější formou publikací. Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Karel 

Janeček i primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink popřáli Týdnu knihoven i knižnímu veletrhu mnoho 

spokojených návštěvníků. Královéhradecké knihovny, které k Týdnu knihoven každoročně připravují bohatý 

program, zastoupila odborná pracovnice Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého Mgr. Martina 

Dašková, která krátce zmínila historii této knihovny a pozvala k návštěvě expozice s pozoruhodnými starými tisky. 

Na závěr zahájení byl vzdán hold knize a všem, kdo se podílejí na jejím vzniku a výsledné podobě.

Nakladatelství a vydavatelství, jejich knižní novinky a poskytované služby

Hlavním záměrem akce bylo zprostředkovat co nejširší veřejnosti, akademickým pracovníkům, studentům UHK a 

žákům všech typů škol setkání s autory, vydavateli i distributory odborné a populárně naučné literatury. Na 

knižním veletrhu se představily téměř dvě desítky vydavatelství a návštěvníci od jejich stánků neodcházeli s 

prázdnou. Pozvání přijala společnost Slovart G.T.G., s. r. o., a také Albertina icome Praha, s. r. o. Zástupce AiP 

PhDr. Filip Vojtášek vystoupil s přednáškou „Odborné knihy online. Kdykoliv a odkudkoliv“. Dále se na veletrhu 

představila společnost Megabooks CZ, s. r. o., Oxford University Press, nakladatelství Fraus, s. r. o., Kosmas, s. r. 

o., knihkupectví Hradec Králové, Grada Publishing, a. s., Taita Publishers, s. r. o., Garamon, s. r. o., vydavatelství 

a tiskárna, knihkupectví Valhalla - sci-fi centrum, knihovna Muzea východních Čech, Expedice F. L. Věka - Dr. 

Ptáček, soukromé vydavatelství. Mezi vystavovateli nechybělo ani nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec 

Králové. Výpravné publikace nabídla Filozofická fakulta UHK a u stánku Fakulty informatiky a managementu UHK 

si bylo možné tituly prohlédnout, zakoupit nebo některé unikátní práce získat darem.

Codex gigas lákadlem XX. ročníku Týdne knihoven

Lákadlem doprovodného programu byla maketa Codexu gigas. Největší rukopisnou knihu světa se podařilo 

zapůjčit z Muzea knižní vazby v Rožďalovicích. „Ďáblova bible“ je opředena tajemstvími a záhadami a vznikla 

pravděpodobně na půdě kláštera v nedalekých Podlažicích. Soustřeďovala veškeré tehdy dostupné poznání. 

Vyprávění mistra uměleckého knihaře Jiřího Fogla poutalo tak mimořádný zájem, že se opakovalo v průběhu 

celého dne. Přednáška byla provázena řadou dotazů a návštěvníci odcházeli s mimořádným zážitkem.

Ve výstavním sále měli zájemci možnost prohlédnout si vzácné kožené a pergamenové vazby rovněž z dílny 

Jiřího Fogla a Pavlíny Rambové ze Žamberka. Řada prací byla oceněna na prestižních soutěžích za citlivé 

zpracování kvalitní usně, výtvarně zajímavé řešení vazeb, precizní provedení zdobných prvků a harmonický 

soulad knihařovy práce s obsahem knihy. Návštěvníci mohli obdivovat také vazby Jendy Rejmana, zapůjčené z 

Muzea knižní vazby v Rožďalovicích, nebo se potěšit výpravnými koženými vazbami, deskami a pouzdry z hovězí 

kůže od Oldřicha Lánského z Hradce Králové.



Biskupská knihovna oslovila unikátními historickými tisky 

Skutečným magnetem byly vzácné tisky z knihovního fondu Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého. 

Jednalo se většinou o tisky ze 16.–19. století. Podle slov vedoucího knihovny Mgr. Jiřího Navrátila: „Nejvíce zájmu 

u návštěvníků vzbudil tisk Knihy kronik s cenzorskými zásahy Matěje Antonína Koniáše a kniha věnovaná hraběti 

Sporckovi. V prvním případě se jedná o tři svázané kroniky – Kroniku světa od Johanna Cariona, Kroniku českou 

od Eneáše Silvia Piccolominiho a Kroniku o založení země české od Martina Kuthena. Kniha je zajímavá tím, že 

cenzorské zásahy osobně prováděl Matěj Antonín Koniáš v roce 1749. 

Z tisků jezuitské provenience lákala návštěvníky kniha P. Gaspara Schottiho Physica curiosa, ve které jsou 

popsány různé divy přírody. Byla vydána ve Würzburgu v roce 1667. Návštěvníky zaujal také známý Clavis 

haeresim… - Koniášův Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající..., vydaný u Jana Klimenta Tybelyho v Hradci 

Králové roku 1749. 

Z dalších zajímavých titulů byly vystaveny např. Perská gramatika, učebnice arabštiny, barokní modlitební knihy, 

knihy vydané v Hradci Králové u Jana Hostivíta Pospíšila a jeho nástupců.“

Přednášky a dokumenty v mediální studovně

V mediální studovně probíhaly přednášky a promítání dokumentů. Velkou pozornost si získalo vyprávění režisérky 

Mgr. Pavly Petrákové-Slancové, která představila snímek „Mraky Zdeňka Milera“ a následně dokument o Zdeňku 

Mézlovi. Vyprávění i filmové setkání s oběma výtvarníky se setkalo s takovým úspěchem, že byla autorka 

požádána o opakování. Přednáška PhDr. Čestmíra Brandejse k 700. výročí narození českého krále a císaře Karla 

IV. si rovněž získala mimořádný zájem posluchačů. Doc. Václav Šplíchal se zabýval otazníky kolem 

orlickohorského sklářství a pomocí ukázek prezentoval produkci 2. poloviny 19. století. Zmínil se také o průzkumu, 

který intenzivně probíhal v Orlických horách, a o expozicích, které byly vytvořeny. Mistr knihařského řemesla Jiří 

Fogl hovořil o dokumentu Z. Hradeckého o zhotovení makety Codexu gigas. Ze záběrů bylo patrné, kolik úsilí a 

řemeslné zručnosti tento náročný projekt vyžadoval. Ing. Jiří Slavík prezentoval výsledky svého průzkumu 

věnovaného královéhradecké pevnosti. Program v mediální studovně byl velmi pestrý a zúčastnilo se ho na 200 

návštěvníků; dvě přednášky byly překládány do znakového jazyka.

Muzeum knižní vazby v Rožďalovicích a workshop „Navrhněte si výzdobu desek své knihy“

Během dopoledne proběhlo několik dílen. Zájem škol vyzdobit si desky vlastní knihy byl opravdu veliký. Samotné 

setkání s Ing. Pavlem Hančarem a prohlídka vazeb vyzdobených slepotiskem a zlacením byla pro mnohé velkým 

impulzem. Zájem nebyl pouze z řad dětí a studentů, ale také dospělých a studentů Univerzity třetího věku, což nás 

moc potěšilo.

Výstava karikatur z fondů Památníku národního písemnictví

V severním respiriu 3. NP proběhla vernisáž výstavy výjimečného karikaturisty Františka Bidla. Výstavu „Homo 

politicus“ uspořádala Pedagogická fakulta UHK ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze. 

Zahajovacího aktu se zúčastnil spolu s proděkankou Pedagogické fakulty PhDr. Nellou Mlsovou, Ph.D., také 

ředitel Památníku národního písemnictví Mgr. Zdeněk Freisleben.

Netradiční prohlídky Univerzitní knihovny

Během celého dne knižního veletrhu byla možnost účastnit se netradičních prohlídek Univerzitní knihovny UHK. 

Mnozí zjistili, jak přínosná pro ně může být nabídka všech dostupných služeb.

Závěrem můžeme konstatovat, že si XX. ročník získal zájem návštěvníků, kteří oceňovali jeho programovou 

nabídku, dobré organizační zajištění i možnost setkat se s vydavateli a knižními distributory i všemi, kdo se na 

vzniku knih podílejí. Na Týden knihoven i knižní veletrh přišlo více než 650 zájemců. Studenti, akademičtí 

pracovníci a vystavovatelé navázali cenné kontakty a tato setkání jim nepochybně v budoucnu usnadní práci 

s odbornou literaturou české a zahraniční provenience i cestu za poznáním.

Děkujeme vedení UHK za převzetí partnerství při tomto projektu a rovněž děkujeme Královéhradeckému kraji i 

Lesům České republiky, s. p., za finanční podporu této akce. Poděkování také patří všem návštěvníkům i kolegům 

knihovníkům za zájem o tento projekt. Věříme, že přijmete naše pozvání také v roce 2017.

Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.cz



Informace o knihovně na webu univerzity: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Univerzitni-

knihovna

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


